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Panduan Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru
(PMB) Online STIFA Makassar
A. Pendahuluan
PMB Online adalah sebuah sistem yang dapat digunakan oleh calon mahasiswa untuk
melakukan pendaftaran masuk STIFA Makassar, mencari informasi terkait pendaftaran
masuk, dan melihat status dan progress pendaftaran sudah sejauh mana.
B. Tata Cara Penggunaan
Calon mahasiswa dapat mengakses sistem penerimaan mahasiswa baru melalui alamat
https://pmb.stifa.ac.id menggunakan browser Google Chrome, Edge, dan Mozilla Firefox.

1. PROSES REGISTRASI
Setelah berhasil membuka situs website PMB Online, selanjutnya calon mahasiswa dapat
melakukan proses registrasi terlebih dahulu dengan cara klik tombol
, klik
Registrasi/Daftar.

a. Isi Form Registrasi/Pendaftaran
Pada Form ini silahkan isikan data yang di minta yaitu Nama lengkap sesuai Ijazah
sekolah asal, Email yang aktif, No HP yang terintegrasi dengan aplikasi whatsap /
Telegram, dan Jenis Kelamin, kemudian Tekan tombol Registrasi/Daftar seperti gambar
di bawah ini.

b. Konfirmasi via e-mail dan nomor hanphone.
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Setelah klik tombol Daftar/Registrasi pada langkah sebelumnya, maka akan muncul
keterangan seperti pada gambar di bawah ini.

Kemudian silahkan cek email masuk dari system PMB yang berisikan username dan
password login pmb anda di inbox atau spam.
2. LOGIN & LENGKAPI DATA PENDAFTARAN
Setelah calon mahasiswa menerima username dan password pada email-nya, maka peserta
dipersilahkan untuk membuka kembali website PMB STIFA Makassar pada alamat situs
https://pmb.stifa.ac.id , selanjutnya klik login dan masuk menggunakan username dan
password yang diterima pada email masing-masing calon peserta PMB STIFA Makassar.

a. Isi data info dasar.
Pada halaman ini peserta diarahkan untuk mengisi form info dasar yang berisikan pilihan
Program Studi, Jalur Pendaftaran, Nama orang tua wali, dan Nama Ibu.

Ket:
- Jalur PMB Regular adalah untuk peserta yang baru lulus SMA sederajat
- Jalur PMB Transfer adalah untuk Peserta Pindahan atau Lulusan Diploma 3 Farmasi
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b. Isi data alamat
Pada bagian ini peserta di arahkan untuk mengisi data identitas berupa No.KTP, Alamat
Provinsi, Kota/Kabupaten, kode Pos, Tempat, Tanggal lahir, Agama, Status Sipil, yang
sesuai dengan kartu identitas peserta, Untuk peserta yang belum memiliki KTP silahkan
menggunakan data dari KK yang di milikinya.

c. Isi data sekolah asal
Pada bagian ini peserta di arahkan untuk mengisi data identitas berupa kode sekolah
asal, nama sekolah/kampus asal, jurusan sekolah asal, No.Induk Sekolah, Nilai UN, dan
tahun kelulusan

d. Upload Foto
Pada bagian ini Peserta di arahkan untuk mengupload file foto diri dengan ketentuan
yaitu, Format File JPG/PNG, Menggunakan Latar Merah, Menggunakan baju putih
berkerah, Menggunakan Jass Hitam, dengan ukuran file foto maksimal 1mb
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e. Lakukan Pembayaran Registrasi
Pada bagian ini mahasiswa di arahkan untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran
dengan nominal sesuai dengan yang tercantum pada halaman ini, pembayaran dapat
dilakukan melalui transfer bank, baik itu di teller bank, Atm, maupun mobile banking
dengan menggunakan kode pembayaran VA (Virtual Account) 16 Digit yang muncul di
halaman ini situs pembayaran masing-masing peserta.

Petunjuk cara pembayaran dapat di lihat di link bit.ly/carabayarpmb.
Setelah melakukan pembayaran selanjutnya peserta kembali melakukan upload bukti
pembayaran pada akun pmbnya masing-masing dengan cara menekan tombol upload
bukti pembayaran, kemudian pilih file bukti pembayaran dengan format file jpg/png
dengan ukuran file maksimal 1mb serta foto bukti dengan tulisan yang jelas terbaca dan
di crop bagian yang tidak perlu untuk mengurangi ukuran file yang terlalu tinggi.
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Upload Ijazah
Pada bagian ini peserta di arahkan untuk mengupload foto ijazah jika sudah ada, dan
atau SKL jika ijazah belum ada dengan ketentuan file scan dengan format jpg yang
berisikan halaman depan ijazah dengan ukuran file maksimal 1mb

g. Cetak Formulir Pendaftaran
Pada bagian ini peserta akan di arahkan untuk melakukan cetak formulir pendaftaran
dengan cara menekan tombol cetak formulir seperti contoh gambar berikut.

3. TES AKADEMIK, KESEHATAN, & WAWANCARA
Pada bagian ini peserta akan melakukan persiapan untuk pelaksanaan tes Akademik sesuai
dengan jadwal yang terterah pada formulir yang telah di cetak

Untuk jadwal tes wawancara, dan kesehatan akan di umumkan pada bagian depan
halaman website pmb.stifa.ac.id
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4. PENGUMUMAN KELULUSAN
Pada bagian ini peserta akan melihat pengumuman kelulusannya saat melakukan login di
akun PMBnya masing-masing pada hari/tanggal pengumuman yang di infokan oleh panitia
pada halaman depan website pmb.stifa.ac.id

5. REGISTRASI ULANG
Pada bagian ini peserta akan melakukan registrasi ulang sebagai peserta mahasiswa baru
yang dinyatakan lulus, untuk peserta yang telah lulus akan menerima email pembayaran dan
informasi pendaftaran ulang dari panitia

Tahapan Proses Penerimaan Mahasiswa Baru STIFA Makassar
Tes akademik

Registrasi
Pendaftaran

Cetak Formulir

Login Akun

Upload Ijazah

Pengumuman

Pengisian data

Upload bukti
Pembayaran

Registrasi
pendaftaran ulang

Upload Foto

Membayar biaya
pendaftaran

Peserta diterima

Tes kesehatan
Tes Wawancara
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